
สรุปการสัมมนาวันสตรีสากล 

วันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปเกล้า และระบบออนไลน์ 

การสัมมนาเริ่มจากการเปิดสัมมนาโดยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นาง
จินตนา จันทร์บ ารุง การสัมมนาแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นการสนทนาว่าด้วยเรื่อง “Gender 
Equity: International Good Practices” โดยคุณนฤดี จันทสิงห์ นักวิเคราะห์โคร งการ UN 
Women และคุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ ผู้จัดการโครงการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการมี
ส่วนร่วมทางสังคม UNDP ด าเนินรายการโดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยบทบาท
หญิงชายและการพัฒนา  

สาระการสนทนาในช่วงแรก วิทยากรกล่าวว่าเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ประเทศไทยค่อนข้าง
ก้าวหน้าในการเคล่ือนไหวด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ท่ีต้องขับเคล่ือนต่อไปคือกฎหมายและ
นโยบาย ซ่ึง UN Women ร่วมกับส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พยายามผลักดันเรื่อง 
Gender Responsive Budgeting หรือ GRB หรือการจัดสรรงบประมาณท่ีค านึงถึงมิติทางเพศ ถือ
เป็นกลไกท่ีชัดเจนมาก เรื่องเพศน้ีหมายถึงทุกเพศไม่ใช่เพียงผู้หญิงเท่าน้ัน ยกตัวอย่างประเทศ
อินโดนีเซีย นโยบายและกฎหมายมีการก าหนดให้งบประมาณร้อยละ 3 ต้องถูกน าไปใช้ในเรื่องการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

นอกเหนือจากมิติทางเพศแล้ว ยังมีคนบางกลุ่มท่ีมีความเปราะบางในสังคม เช่น คนพิการ 
แรงงานข้ามชาติ คนเหล่าน้ีหากเป็นผู้หญิงหรือเป็นกลุ่มเพศทางเลือก จะยิ่งท าให้ถูกเลือกปฏิบัติมาก
ข้ึนไปอีก ความไม่เท่าเทียมยิ่งทับซ้อนเข้าไปอีก 

UN Women มีการขับเคล่ือนร่วมกับภาครัฐ เรื่องผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง เป็นการ
เพิ่มบทบาทผู้หญิงในเทคโนโลยีหรือการคุกคามในโลกไซเบอร์ (Cyber security) เพื่อเสริมศักยภาพ
ของผู้หญิง  

การท่ีสังคมมีบรรทัดฐานว่าผู้หญิงหรือผู้ชายควรแสดงออกทางเพศแบบไหน น าไปสู่การ
ล้อเลียนหรือบูลล่ี พบงานวิจัยว่าเด็กร้อยละ 10 เคยคิดและพยายามฆ่าตัวตายอย่างน้อยหน่ึงครั้ง จาก
กรณีน้ีควรน าไปสู่การพิจารณาแก้ไขบรรทัดฐานในสังคมบางอย่าง เช่น การแต่งกายท่ีสามารถแต่ง
กายได้ตามเพศสภาวะของตนเอง ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นชายแล้วต้องแต่งตัวเป็นชายเท่าน้ัน หรือผู้หญิงต้อง



แต่งเป็นหญิง หรือการแต่งงานระหว่างหญิงชายท่ีคู่ชีวิตต้องช่วยกันท างานบ้าน ไม่ใช่ว่าผู้หญิงท างาน
ท้ังนอกบ้านและในบ้าน เป็นต้น 

ในภาคแรงงาน อาจมีการส่งเสริมแรงงานท่ีเป็นผู้หญิง เช่น การลดภาษีส าหรับสินค้าท่ี เพิ่ม
ข้ึนมาของผู้หญิงอย่างผ้าอนามัย หากลดภาษีอาจจะท าให้ราคาสินค้าในกลุ่มน้ีลดลง หรือการเพิ่มวัน
ลาส าหรับผู้หญิง เพราะผู้หญิงจะมีอาการป่วยอันเน่ืองมาจากการปวดประจ าเดือน หรือมีการส่งเสริม
ความเท่าเทียมในภาคธุรกิจ ซ่ึง UNDP ได้จัดท าคู่มือร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อเสริมความเท่าเทียม คู่มือ
น้ีมีการท าจริงจังในประเทศแถบยุโรป เป็นต้น 

ช่วงท่ีสอง เป็นการอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ บทเรียนจาก
องค์กรในประเทศไทย” โดยคุณจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าท่ีร้อยตรีชลิต ศรีจันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก และคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินรายการโดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญ สถาบันพระปกเกล้า 

สาระการอภิปรายในช่วงท่ีสอง เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศขององค์กรใน
ประเทศไทย เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ช่ือเสียง และการเติบโตอย่างย่ังยืนของกิจการ ความเท่า
เทียมระหว่างเพศในองค์กรด าเนินการได้ต้ังแต่ลักษณะงาน การคัดเลือกคนเข้าท างาน การเล่ือนข้ัน
เล่ือนต าแหน่ง ฯลฯ การค านึงถึงความเท่าเทียมเช่นน้ีจะเป็นข้อดีส าหรับองค์กร คือ ท าให้ไม่พลาด
โอกาสท่ีจะได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน เพราะไม่น ามิติทางเพศมาเป็นปัจจัยขัดขวางการท างาน  

ส าหรับ ก.ล.ต.มีแนวทางส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในเป้าหมายท่ี 5 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ เพิ่มบทบาทสตรีในระดับผู้น า 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างโอกาสเข้าถึงความรู้และการลงทุน และสร้างเครือข่ายความรู้ในตลาดทุน 
โดยสร้างความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเช่น UN Women สถาบันกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ พร้อมจัดท า Gender corner บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อเป็นศูนย์รวมแสดงให้เห็นการ
เคล่ือนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

ส่วน อบต.บ้านพริก มีการดูแลด้านครอบครัวและความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีการต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระดับต าบล ส่งเสริมโรงเรียนเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ซ่ึงจะขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืนด้วย ผลการด าเนินงานท าให้เกิดการปรับทัศนคติของนักเรียนให้ลด



การล้อเลียนหรือบูลลี และจะมีการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบไปยังโรงเรียนอ่ืนใน อ าเภอแม่สวย 
จังหวัดเชียงรายอีก 51 โรงเรียน การเพิ่มบทบาทสตรีให้แสดงความคิดเห็นในการท าแผนของหมู่ บ้าน
หรือเข้าเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ขณะท่ี บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด มีการส่งเสริมด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศท่ี
ชัดเจน ได้แก่ การส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงด้วยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย เพราะผู้หญิงท่ัว
โลกท่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังมีจ านวนไม่มากนัก ในประเทศไทยมีผู้หญิงจาก 20 สถาบันท่ีได้รับทุนวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์จากลอรีอัล มีการส่งเสริมเงินทุนมอบให้กับการท างานด้านสตรีท่ัวโลก เช่น การ
ด าเนินงานเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น มีการอบรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น การลดภัยคุกคามบน
ท้องถนน ป้องกันการถูกคุกคามเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โครงการลดความรุนแรงในคู่รัก 
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ว่าความรุนแรงไม่ใช่ความรัก การแสดงความหึงหวงด้วยการใช้ความ
รุนแรงเป็นส่ิงไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

นอกจากน้ี หลังการสนทนาและอภิปรายแล้ว ได้มีการประกาศความร่วมมือเป็นเครือข่ายใน
การส่งเสริมความเสมอภาค และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวสรุปและ
ปิดการสัมมนา 

นิตยา โพธิ์นอก: ผู้สรุปการสัมมนา 


